
U Z N E S E N I A 
z  22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Žabokrekoch nad Nitrou                              

konaného dňa  21. septembra  2022 v kultúrnom dome so začiatkom o 17.00 hodine 

 

 

K bodu 1/ Otvorenie zasadnutia 

Uznesenie č. 1/IX/2022 - Obecné zastupiteľstvo v Žabokrekoch nad Nitrou 

schvaľuje 

Predložený návrh programu rokovania 

Hlasovanie: prít.7; za 7, proti 0, zdr. 0 

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa 26.09.2022                                        Cyril Cabadaj v.r. 

                                                                                                              starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K bodu 2/ Návrh na zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovú komisiu 

Uznesenie č. 2/IX/2022 - Obecné zastupiteľstvo v Žabokrekoch nad Nitrou 

schvaľuje 

- zapisovateľka: Ing. Mariana Sneženková, zamestnankyňa obce 

- návrhová komisia: Jozef  Krajčovič, Matúš Čačko, PhDr. Lucia Žilinková  

- overovatelia zápisnice:  Ing. Lívia Kopálová, Ing. Marian Omelka 

Hlasovanie: prít 7; za 7, proti 0, zdr. 0 

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  26.09.2022                                    Cyril Cabadaj v.r. 

                                                                                                           starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

K bodu 3/ Kontrola uznesení 

Uznesenie č. 3/IX/2022 - Obecné zastupiteľstvo v Žabokrekoch nad Nitrou 

berie na vedomie 

Správu z kontroly uznesení. 

Hlasovanie: prít. 7; za 7, proti 0, zdr. 0 

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  26.09.2022                                    Cyril Cabadaj v.r. 

                                                                                                           starosta obce 

 



K bodu   4/ Návrh na úpravu VZN č. 12/2010 

Uznesenie č. 4/IX/2022 - Obecné zastupiteľstvo v Žabokrekoch nad Nitrou 

1.  berie na vedomie 

protest prokurátora proti VZN č. 12/2010 o verejnom poriadku na území obce. 

2. odporúča 

starostovi obce do nasledujúceho zasadnutia pripraviť a zverejniť Návrh Všeobecne 

záväzného nariadenia o zrušení VZN č. 12/2010 o verejnom poriadku na území obce. 

Hlasovanie: prít.7; za 7, proti 0, zdr. 0 

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  26.09.2022                                    Cyril Cabadaj v.r. 

                                                                                                           starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

K bodu   5/ Správa  o výsledku kontroly dodržiavania a uplatňovania všeobecne 

záväzných právnych predpisov a interných noriem subjektu územnej samosprávy             

pri uzatváraní dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru za rok 2021  

Uznesenie č. 5/IX/2022 - Obecné zastupiteľstvo v Žabokrekoch nad Nitrou 

                                                            berie na vedomie 

Správu  o výsledku kontroly dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych 

predpisov a interných noriem subjektu územnej samosprávy pri uzatváraní dohôd o prácach 

vykonávaných mimo pracovného pomeru za rok 2021  

Hlasovanie: prít.7; za 7, proti 0, zdr. 0 

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  26.09.2022                                    Cyril Cabadaj v.r. 

                                                                                                           starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

K bodu   6/ Správa o výsledku kontroly hospodárenia a nakladania s majetkom                        

v podmienkach  Základnej školy s materskou školou v Žabokrekoch nad Nitrou.  

Kontrola procesu  inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 

vypracovanej  k 31.12.2021. 

Uznesenie č. 6/IX/2022 - Obecné zastupiteľstvo v Žabokrekoch nad Nitrou 

                                                            berie na vedomie 

Správu o výsledku kontroly hospodárenia a nakladania s majetkom v podmienkach  Základnej 

školy s materskou školou v Žabokrekoch nad Nitrou.  Kontrola procesu  inventarizácie 

majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov vypracovanej  k 31.12.2021. 

Hlasovanie: prít.7; za 7, proti 0, zdr. 0 

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  26.09.2022                                    Cyril Cabadaj v.r. 

                                                                                                           starosta obce 



K bodu  7/ Rozpočtové opatrenie č. 3/2022 

Uznesenie č. 7/IX/2022 – Obecné zastupiteľstvo v Žabokrekoch nad Nitrou 

schvaľuje 

Rozpočtové opatrenie č. 3/2022 

Hlasovanie: prít.7; za 7, proti 0, zdr. 0 

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  26.09.2022                                    Cyril Cabadaj v.r. 

                                                                                                           starosta obce 

 

 

 

 

 

 

K bodu 8/ Žiadosť o vytvorenie prístupovej cesty 

Uznesenie č. 8/IX/2022 – Obecné zastupiteľstvo v Žabokrekoch nad Nitrou 

                                                  1. berie na vedomie  

žiadosť Jolany Hudecovej o vytvorenie prístupovej cesty k parc. č. 289/3, 290/2 

                                                  2.   nesúhlasí 
s vytvorením prístupovej cesty k parc.č. 289/3 a 290/2. 

Hlasovanie: prít.7; za 7, proti 0, zdr. 0 

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  26.09.2022                                    Cyril Cabadaj v.r. 

                                                                                                           starosta obce 

 

 

 

 

 

 

K bodu   9/ Rôzne 

Uznesenie č. 9/IX/2022 – Obecné zastupiteľstvo v Žabokrekoch nad Nitrou 

                                                             súhlasí  

s prijatím daru – dedičstvo po neb Petrovi Klukovi, nar. 25.07.1951, zomrelom dňa  14.06.2021 

v Žabokrekoch nad Nitrou- nehnuteľnosti –pozemky parc.č.1357 – zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 384 m2, parc.č. 1358- záhrada o výmere 1224 m2, stavba rodinný dom súp.č. 132      

na parc.č. 1357, v k.ú. Žabokreky nad Nitrou, zapísané na LV č. 127- od sestry nebohého.  

 

Hlasovanie: prít.7; za 7, proti 0, zdr. 0 

 

 

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  26.09.2022                                    Cyril Cabadaj v.r. 

                                                                                                           starosta obce 

 

 

Overovatelia zápisnice:   Ing. Lívia Kopálová v.r.                                         

                                          

 

                                         Ing. Marian Omelka v.r. 


